ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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ประวัติความเป็นมา
หนึ่ งในภารกิจหลั กของมหาวิทยาลัยคริส เตียน คือ การจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริม และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา และส่วนงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียนจึงเป็นผลของภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
โดยเสนอผ่านศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2541 และสภาวัฒ นธรรมจังหวัดนครปฐมพิจารณาอนุมัติให้
จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ แต่อาคารแล้วเสร็จและเปิดอาคารอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2550 อาจารย์สุพจน์ สุทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการศูน ย์ฯ ได้บ อกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์วัฒ นธรรมแห่ งนี้ให้เราฟังว่า เพื่อศึกษา วิจัย และ
รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม โดยเน้นท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมและจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก เผยแพร่ข้อมูลทาง
วัฒ นธรรม โดยเน้ นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการดำเนิน
กิจกรรมทางวัฒนธรรม

ภาพที่ 1 : จำลองเจดีย์จุลประโทน ระยะแรก
ถ่ายเมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2565
อาจารย์ สุ พจน์ บอกอีกว่าวิธีการนำเสนอ หรือเผยแพร่ข้อมูล ทางศูนย์ฯ เน้ นการเผยแพร่ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นสามารถสืบค้นได้ในวงกว้าง ใครๆ ก็สามารถสืบค้นได้จากทั่วประเทศ ไม่ได้เน้น
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การจั ด ศู น ย์ วัฒ นธรรมในรู ป แบบพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อาจารย์ บ อกว่าการจั ดนิ ท รรศการภายในศู น ย์ฯ ยังพอมีให้ เห็ น
บรรยากาศของรูปแบบพิพิธภัณฑ์อยู่บ้าง
ความร่วมมือกับชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ ชุมชนสามตำบล เป็นชุมชนที่อยู่
ด้านหลังของมหาวิทยาลัยคริสเตียน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม มีการทำเครื่องหอมต่างๆ มีหมู่บ้านชาวไทย
โซ่ง บ้ านโพธิ์หั ก หมู่บ้านเรือนไทยเดิม ซึ่งทางศูนย์วัฒ นธรรมจะลงไปช่วยเหลือในการจัดองค์ความรู้ และบาง
หน่วยงาน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

ภาพที่ 2 : ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน ชั้น 2
ถ่ายเมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2565
มีการจัดสัมมนากับผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนร่วมกัน เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา ได้ร่วมมือกับชุมชนทำวิจัยและ
พัฒนาเมืองโบราณ เช่น เมืองนครไชยศรี คู คลองต่างๆ ไม่ให้สูญหาย หรือเสียหายมากไปกว่านี้
อาคารของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ โดยลักษณะของอาคารเป็นแบบทวารวดีประยุกต์ 2 ชั้นอาจารย์สุพจน์
บอกว่า เพื่อสืบสานวัฒนธรรมทวารวดีในอดีต กับอารยธรรมปัจจุบันให้ผสมผสานกลมกลืนกัน ภายในอาคารชั้น
บนจะเป็นส่วนของห้องประชุม ส่วนชั้นล่างจะจัดแสดงนิทรรศการ ที่มีชุดนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งอาจารย์สุพจน์
บอกว่าจะมีการหมุนเวียน 1 ครั้งต่อ 1 ภาคการศึกษา และแน่นอนในส่วนนี้มีระบบมัลติมีเดียที่จัดแสดงเรื่องราว
ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ ยังมีเรื่องราวอื่นๆ อีก เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์วัฒนธรรม มีลิงค์ (Link) ย่อยนำไปสู่ข้อมูล
ของ บุคลากรศูนย์วัฒนธรรม, ประกาศกระทรวงฯ อนุญาตให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ , วัตถุประสงค์ และ
หน้าที่รับผิดชอบของศูนย์, สถาปัตยกรรมศูนย์วัฒนธรรมฯ และความหมายตราสัญลักษณ์คริสเตียน
ข้อมูล ทางวัฒ นธรรม มีลิงค์( Link) ย่อยเข้าไปสู่ ข้อมูล ที่น่าสนใจของท้ องถิ่นเช่น ภูมิปัญ ญาท้องถิ่นใน
จังหวัดนครปฐม, “ละคร” ในจังหวัดนครปฐม, ชาติพันธุ์ในจังหวัดนครปฐม, ประวัติเมืองนครปฐม, เมืองโบราณ
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นครไชยศรี, เรือนไทย, แหล่งศิลปกรรมใน จ.นครปฐม, รายงานการวิจัย , ของดีนครปฐม, วรรณกรรมท้องถิ่น ,
ศิลปกรรมดอนยายหอม, ผู้มีผลงานดีเด่นนครปฐม, แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม, องค์พระปฐมเจดีย์, กิจกรรมศูนย์
วัฒนธรรมฯ, มารยาทไทย และเกมลองปัญญา
ถึงแม้ทางศูนย์วัฒนธรรมจะเน้นการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่อาจารย์สุพจน์ได้กล่าวกับ
เราว่ายิน ดี ต้อนรับ ทุกท่านที่สนใจเข้ามาเรียนข้อมูลทางศิลปะและวัฒ นธรรมถึงถิ่น แต่ส ำหรับท่านที่ไม่มีเวลา
เดินทางมาที่ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม แห่งนี้ ยังสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของทางศูนย์ได้
ตลอดเวลา

ภาพที่ 3 : เสาเสมาธรรมจักร
ถ่ายเมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2565
2.สถานที่ตั้ง/ความเชื่อมโยงกับสถานที่อื่นๆ
พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่เลขที่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000สถานที่
สำคัญที่อยู่ใกล้เคียง คือ วัดดอนขนาก
3.ลักษณะ/เอกลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ (จัดเก็บอะไร อย่างไร มีคุณค่าอย่างไรต่อชุมชน)
ลักษณะและเอกลักษณ์ของศูนย์วัฒนธรรมมีคุณค่าต่อชุมชนในเรื่องการบันทึกเรื่องราวในอดีตและเก็บ
รวบรวมวัฒ นธรรมอันดีในชุมชนให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรม เช่น เพลงไทยโซ่ง เพลงเซิ้งแคน
ตลาดโบราณนครปฐม หนังใหญ่ ละครในจังหวัดนครปฐม ประเภทณีท้องถิ่นนครปฐม ผ้าไทย วัถถุโบราณ
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ตลาดโบราณนครปฐม
จากการที่รัชกาลที่ 4 ทรงบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ มีการขุดคลองเจดีย์บูชาเพื่อการคมนาคม
ขนส่ ง นั บ แต่นั้ นมาก็ส่งผลให้ ผู้คนเริ่มทยอยเข้ามายังองค์พระปฐมเจดีย์ เมื่อเข้าสู่ ส มัยรัชกาลที่ 5 พระองค์
บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ต่อจากรัชกาลที่ 4
และได้สร้างทางรถไฟสายใต้ผ่านองค์พระปฐมเจดีย์ทางด้านทิศเหนือส่งผลให้มีความสะดวกในการเดินทาง
ยิ่งขึ้น ครั้งในสมั ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงโปรดให้ย้ายเมืองนครชัยศรีจาก
ตำบลท่านามาอยู่ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งขณะนั้นเป็นพื้นที่รกร้างได้โปรดให้พัฒนาพื้นที่โดยการวางผังเมืองใหม่
สร้างอาคารที่ทำการและตัดถนนหลายสาย ส่งผลให้บ้านเมืองพัฒนา จึงมีผู้คนย้ายมาอยู่ ณ บริเวณองค์พระปฐม
เจดีย์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ (ฝั่งพระร่วงโรจนฤทธิ์) มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง เป็น
ถนนตรงไปยังสถานีรถไฟ (ซอยกลาง) สำหรับในช่วงเวลานั้นผู้คนที่มาค้าขายก็จะทำการค้าขายอยู่สองข้างทางริม
คลองเจดีย์บูชา ถือได้ว่าขณะนั้นริมคลองเจดีย์บูชาหน้าองค์พระปฐมเจดีย์เป็นศูนย์รวมการค้าท้องถิ่นที่สำคัญ
แหล่งหนึ่ง ที่มีอายุเก่าแก่ร่วม 100 ปี

ภาพที่ 4 : (ซ้าย) คลองเจดีย์บูชาในอดีต (ขวา) คลองเจดีย์บูชาในปัจจุบัน
จากนั้นสภาพบ้ านเมืองสังคมบริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ก็ได้มีการพัฒ นาเจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับ
และมีการสร้างตัวอาคารตลาดอย่างเป็นทางการในสมัยขุนไมตรี
ประชารักษ์ ข้าหลวงประจำจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คนที่ 18 ดำรงตำแหน่ง 1 มกราคม
2491 - 20 มี น าคม 2494) ขุ น เกษตรพิ ห ารแดง เป็ น ผู้ ดู ก ารทรั พ ย์ สิ น ฯ นายใช้ ยี่ ห้ อ ฮะเส็ ง เป็ น
ผู้รับเหมาก่อสร้าง นายอำพล จันทร์ละออ เป็นผู้ควบคุมงาน สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2494
สถานที่ที่เป็นตลาดปัจจุบันเคยเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์มาก่อนซึ่งสร้างไว้แล้วประมาณ 70% ต่อ มาถูกทิ้งร้างไป
และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทำเป็นตลาดล่าง
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ภาพที่ 5 : บริเวณรอบตลาด
รอบตลาด ด้านในขององค์พระปฐมเจดีย์ เคยมีโรงภาพยนตร์ 2 โรง สนามเด็กเล่น และโรงฝิ่น เมื่อมี
กำแพงรอบองค์พระปฐมเจดีย์แล้ว มีร้านค้าโต้รุ่งไปขายอาหารด้านในแต่มีจำนวนไม่มาก อีกด้านของตลาดเคยมี
โรงพยาบาลเก่า (ปัจจุบันเป็นศูนย์เด็กเล็ก) และมีสะพานเกวียน(ผู้สัญจรที่อาศัยเกวียนวัวลากม้ามักปล่อยให้วัวพัก
อยู่บริเวณนี้) มีสะพานแดง สะพานขาวข้ามคลองเจดีย์บูชาเพื่อให้สะดวกเดินทางสองฝั่งถนน มีพญากงท่าชี้นิ้ว
(เข้าใจว่าชี้มาทางองค์พระปฐมเจดีย์) คาดว่าสร้างประมาณปี พ.ศ.2528-2530 โดยสร้างพร้อมเขื่อนกั้นน้ำ

ภาพที่ 6 : รูปปั้นพญากง
ถ่ายเมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2565
รูปปั้นพญากง
สำหรับชื่อตลาดเข้าใจว่าเดิมมีชื่อเดียวกันคือตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อให้ผู้มาซื้อจำได้ จึง
เรียกเป็นชื่อ “ตลาดบน” และ “ตลาดล่าง” โดยฝั่งขวาเรียกว่า “ตลาดบน” ฝั่งซ้ายเรียกว่า “ตลาดล่ าง” (ยืน
จากคลองเจดีย์ บู ช าหั น หน้ าเข้าหาพระร่ วงโรจนฤทธิ์) ซึ่งหลั กการในการเรียกชื่อตลาดว่า “ตลาดบน” และ
“ตลาดล่าง” นี้ มีผู้รู้กล่าวว่าเรียกจากหลักการไหลของน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ กล่าวคือ คลองเจดีย์บูชามี
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ลักษณะเป็นคู่ขนานกับตลาด จึงดูจากการไหลของน้ำในคลองเจดีย์บูชา ตลาดที่อยู่ต้นน้ำจึงเรียกว่า “ตลาดบน”
ส่วนตลาดที่อยู่ปลายน้ำเรียกว่า “ตลาดล่าง”
ในสมัยอดีตผู้มาซื้อของต้องหาบกระบุงและเดินมาตลาดได้อย่างเดียว และมีของวางขายน้อย ใครจะมา
ขายอะไรก็ได้ สั ก ประมาณบ่ ายโมงก็เลิ กขาย ส่ ว นตลาดผ้ าเพิ่ งมี ขายได้ ประมาณ ๔๐ ปี ช่ว งที่ พ บว่าตลาด
นครปฐมรุ่งเรืองสูงสุดคือช่วงปี พ.ศ.2525 หรือประมาณ 20 ปีมาแล้ว โดยของจะขายดีมากช่วงงานเทศกาล
องค์พระปฐมเจดีย์ เพราะคนแต่ก่อนเมื่อมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์แล้วจะไม่มีรถกลับ ต้องอาศัยนอนตาม
องค์พระปฐมเจดีย์และตามร้านค้า ทำให้ร้านค้าสามารถขายของได้เกือบตลอดทั้งวันทั้งคืน

ผู้มาค้าขายในระยะแรกคือผู้ที่มาขอเช่าบ้านของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และขายของไปด้วย ต่อมา
ได้ขยายจุดขายเพิ่มขึ้นโดยจับจองแผงในตลาดซึ่งมีว่างอยู่มากและยึดอาชีพเดิมที่บรรพบุรุษทำ แต่อาชีพนี้กำลังจะ
หมดไปเพราะทายาทไม่ประสงค์ทำอาชีพนี้ต่อ เนื่องจากสภาพการค้าขายไม่ดี ผักที่เคยขายได้จะมีผลกระทบมาก
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลอาหารและผลไม้ ตลาดผ้ามีผู้ขายเพิ่มขึ้น สังเกตพบว่ามีพ่อค้าคนกลาง (Seller) มากขึ้น
ในด้านผู้ซื้อ พบว่าผู้ที่เคยซื้อประจำรุ่นแรกๆ เลิกมาเพราะเดินทางมาไม่ไหวหรืออาจเสียชีวิตไปแล้ว ส่วนเด็กรุ่น
ใหม่ชอบไปตามศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าและตลาดนัดมากกว่าตลาด
จึงดูเหมือนสภาพตลาดที่เคยมีในอดี ตกำลังจะสูญไป หากสำรวจดูจะพบว่าหลายร้านได้ปิดไปแล้วเพราะ
ไม่มีทายาทสืบต่อ อย่างไรก็ตามยังมีร้านที่อยู่รอบนอกของตลาดอีกหลายร้านที่มีการตกแต่งห้องให้น่าเข้าไปใช้
บริการ แต่ตอบไม่ได้ว่าร้านค้าที่จัดสวยงามกับร้านค้าแบบเดิมๆ ใครขายดีห รือไม่ดีกว่ากัน สำหรับการขาย ใน
สมัยก่อนจะขายดีมากในช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่ตรุษจีน โดยเฉพาะตลาดผ้าจะขายดีมากในช่วงประเพณีสงกรานต์แม้
ปัจจุบันก็ยังขายดีอยู่
เมื่อแรกทั้ง 2 ตลาดสร้างช่วง พ.ศ. 2441 – 2447 เป็นลักษณะอาคารสูงโปร่งเปิดโล่ง มุงหลังคา
สังกะสี พื้นเป็นดินอัด (ภายหลังจึงเปลี่ยนมาเป็นพื้นซีเมนต์) ต่อมาได้ปรับปรุงให้สูงขึ้น โดยรอบตลาดก่อสร้าง
เป็นเรือนแถวไม้ ภายหลังได้รื้อแล้วสร้างเป็นตึกแถวโดยรอบ ตึกแถวส่วนใหญ่ที่ยังปรากฏในปัจจุบันจะมีปีที่สร้าง
(พ.ศ.2500) ปรากฏในตัวตึกหลายแห่ง
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ปัจ จุบั น สำนั กงานทรัพย์ สิน ส่ วนพระมหากษั ตริย์ ได้ดำเนินการปรับปรุงตลาดบนและตลาดล่ างใหม่
เนื่องจากสภาพเดิมค่อนข้างทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยแนวทางการปรับปรุงจะเน้นในรูปแบบของตลาดสะอาด
สวยงาม เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าตลาดมากขึ้นเพื่อให้กลุ่มดังกล่าวได้สัมผั สกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของ
คนไทยที่มีความผูกพันกับตลาดมาเป็นเวลานาน ซึ่งจะเป็นการสร้างค่านิยมแบบไทย

ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะสินค้า
เป็นตลาดที่มีสินค้าหลายหลายครบวงจร สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค อาหารสด อาหารแห้ง ผลิตภัณฑ์แปร
รูปต่างๆ จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ราคาย่อมเยาต่อรองได้ ที่สำคัญเป็นแหล่งรวมสินค้าเกษตรกรโดยตรงจาก
ผู้ผลิต ทั้งพืช ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ (โดยเฉพาะ หมู ซึ่งเป็นตลาดส่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ) รวมถึง
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆ จากชาวบ้าน
ขนาดพื้นที่
1.1 ตลาดบน มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา พื้นที่ตลาด 9,000 ตารางเมตร
1.2 ตลาดล่างมีเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา พื้นที่ตลาด 6,000 ตารางเมตร
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การเดินทาง
ตลาดทรัพย์สินฯ ตั้งอยู่ด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถไฟ
และทางรถยนต์ โดยทางรถไฟลงที่สถานีนครปฐมหันหน้าเข้าองค์พระปฐมเจดีย์ เดินตรงมาข้ามสะพานเจริญ
ศรัทธา (สะพานยักษ์) จะพบตลาดตั้งอยู่ 2 ฝั่ง และทางรถยนต์สามารถขับรถส่วนตัวมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม
หรือนั่งรถโดยสารประจำทาง
หนังใหญ่วัดขนอน

หนังใหญ่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการแสดงชั้นสูง เป็นการแสดงที่รวม
ศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง ได้แก่ ด้านศิลปะการออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตำกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง ผสม
กับฝีมือช่างแกะสลักที่ประณีต เมื่อแสดงก็จะมีการนำศิลปะทางนาฏศิลป์การละคร ที่เคลื่อนไวอย่างได้อารมณ์ตาม
เนื้อเรื่อง ประกอบกับบทพากย์ บทเจรจา บทขับร้อง ดนตรีปี่พาทย์ ทำให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราว และให้
อรรถรสทางศิลปะแก่ผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์ การแสดงหนังใหญ่จึงมีคุณค่าทางศิลปะสูง และแสดงถึงอัจฉริยภายของ
บรรพบุรุษไทยได้เป็นอย่างดี
คณะละครในจังหวัดนครปฐม
ในปัจจุบันจังหวัดนครปฐม ยังมีคณะละครที่รับการแสดงในโอกาสต่างๆ ตามแต่เจ้าภาพว่าจ้างซึ่งศูนย์
วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐมมหาวิทยาลัยคริสเตียนได้ดำเนินการรวบรวมเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลทาง
วัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การศึกษา การอนุรักษ์ส่งเสริมตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป จาก
การสำรวจพบว่ามีคณะละครที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครปฐม และยังรับงานแสดงอยู่
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โอกาสที่แสดง / เวลา
ส่วนใหญ่คณะละครในจังหวัดนครปฐมจะแสดงในโอกาสแก้บน สำหรับเวลาที่ในการแสดง ถ้าเจ้าภาพหา
รำถวายมืออย่างเดียวก็รำเพลงช้า เพลงเร็ว 1 เที่ยว หรือ เรียกว่า 1 ยก เป็นอันจบสิ้นโดยคณะละครจะร้อง
อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าภาพได้บนสานกล่าวไว้ ซึ่งนิยมร้องเพลงเชื้อ
ประเภทณีท้องถิ่นนครปฐม
การแห่ธงสงกรานต์ เป็นประเพณีพื้นบ้านที่ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาช้านานในหมู่คนไทยเชื้อสายลาวครั่ง ที่อาศัยอยู่ใน
ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง และในตำบลห้วยด้วนตำบลลำ
เหย ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จั งหวัดนครปฐม ในช่ ว ง
เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี ชาวบ้านบริเวณชุมชนดังกล่าวจะมี
กิจกรรมต่าง ๆ เช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆ ที่นับถือพุทธศาสนาของ
ไทยเช่นทำบุญตักบาตร ก่อเจดีย์ทรายสรงน้ำพระและผู้สูงอายุที่
เคารพนั บ ถือในหมู่บ้ านตลอดจนการบั งสุ กุล อุทิศส่ วนกุศลถึง
ญาติ ผู้ ล่ ว งลั บ นอกจากนี้ ยั งได้ จั ด ประเพณี ก ารแห่ ธ ง หรื อ ที่
ชาวบ้านเรียกว่า "ทอดผ้าป่าลาว" ขึ้นในวันสุดท้ายของงานอีกด้วยจุดประสงค์ของการแห่ธงก็เพื่อหาเงินและปัจจัย
ที่จำเป็นไปถวายวัด และให้ชาวบ้านได้มาร่วมงานสังสรรค์รื่นเริงกันมักจะให้ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เพื่อ
ความสะดวกแก่ผู้ที่จะมาร่วมงาน ซึ่งมีทั้งคนในท้องถิ่นและญาติมิตรจากที่อื่น รวมทั้งบุตรหลานที่ไปทำงานหรือ
เรียนอยู่ห่างไกลได้เดินทางมาร่วมงานด้วย การแห่ธงของแต่ละวัด หรือแต่ละขบวนอาจจะกำหนดวันไม่ตรงกันแต่
โดยทั่วไปมักจะหลังวันที่ 13 เมษายน ประมาณ 7 วัน
4.วัตถุสำคัญที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ (ข้อมูลพร้อมรูปถ่าย/อย่างน้อย 10 รายการ)
ข้อ1กลองสำริด พบทางตอนเหนือของเวียดนาม วัฒนธรรมดองซอนจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เวียดนาม เมืองฮานอยนักวิชาการด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ได้ค้นพบว่า ชุมชนโบราณ สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของ ประเทศไทย ได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยน
สินค้ากับกลุ่มประเทศทางตะวันออก (เวียดนาม และจีน) หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยน
สินค้าระหว่างชุมชน โบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือการค้นพบกลองมโหระทึกสำริดแบบเฮเกอร์ I ซึ่ง จัดว่า
เป็นกลองในวัฒนธรรมดองซอน (Dong Son) อันเป็นวัฒนธรรมยุคโลหะที่ เจริญรุ่งเรืองขึ้นในมณฑลธัญหัวใน
เวียดนามตอนเหนือและจีนตอนใต้ (ยูนาน) ในช่วง พุทธศตวรรษที่ 1-7แหล่งโบราณคดียุคโลหะที่ตั้งอยู่ทางด้าน
ตะวันตกของภูมิภาค พบมาก ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ที่ถ้ำองบะ ต.ด่านแม่แฉลบ (ฝังตะวันตกของแม่น้ำแคว
ใหญ่) กิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์ แหล่งโบราณคดีเขื่อนเจ้าเณร อ.เมือง และกระจายตัวอยู่
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ภาพที่ 1ชื่อ กลองสําริด พบทางตอนเหนือของเวียดนาม วัฒนธรรมดองซอน จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
เวียดนาม เมืองฮานอย

ภาพที่ 7 : กลองสําริด
ข้อ 2 ตุ้ ม หู รู ป คล้ ายสัต ว์ส องหัว ในเขตจั งหวัดราชบุ รี โดยพบที่ แหล่ งโบราณคดีถ้ำเขาขวาก ต.หนองกวาง
อ.โพธาราม และเมืองโบราณคูบัว นอกจากสินค้าประเภทกลองมโหระทึกแล้ว ยังได้พบสินค้า ประเภทตุ้มหูหินรูป
สัตว์ 2 หัว ซึ่งผลิตจากหินสีเขียวคล้ายหยก (nephrite) จัดเป็นสินค้าสำคัญของกลุ่มชนในวัฒนธรรมซาหุญ (Sa
Huynh) ซึ่งเจริญ รุ่งเรืองอยู่ ใน บริเวณภาคกลางของเวียดนามแถบมณฑลกวงหนำ – ดานัง(Quang Nam-Da
Nang) ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 1-6 โดยพบที่ แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตาเพชรและเมืองโบราณอู่ ทอง อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี

ภาพที่ 8 : ตุ้มหูรูปคล้ายสัตว์สองหัว
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ข้อ 3 ตัวหนังโบราณ จากหลักฐานด้านจารึกได้พบว่าประชาชนในรัฐทวารวดีที่มีการศึกษาใน ระดับอ่านออก
เขียนได้นั้นใช้ภาษาอยู่ 3 ภาษา คือ ภาษาสันสฤต ภาษาบาลี ภาษามอญโบราณ แต่อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มชนที่ใช้
ภาษามอญโบราณในรัฐทวารวดีไม่ใช้กลุม่ เดียวกับชาวมอญที่แท้จริงที่ตั้งถิ่นอยู่ในประเทศพม่าตอนล่าง เนื่องจาก
รัฐทวารวดีมี ความเก่าแก่กว่ารัฐมอญในพม่า และรัฐทวารวดีมีพัฒนาการมาจากชุมชนโบราณที่ตั้ง ถิ่นฐานอยู่ใน
บริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย

ภาพที่ 9 : ตัวหนังสือโบราณ จารึกที่พระปฐมเจดีย์
ข้อ 4 เหรียญกษาปณ์ สมัยทวารวดี ชาวอินเดียได้นำระบบเหรียญกษาปณ์ แบบที่ชาวกรีก โรมัน และชาวเปอร์
เชียเคยใช้ มาใช้ในประเทศอินเดียและในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังได้ พบเหรียญโบราณของอินเดียตาม
เมืองท่าต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ที่ ออกแก้ว (เวียตนามใต้) และที่คลองท่อม (จังหวัดกระบี่ในภาคใต้
ของไทย) ต่อมาได้มี การผลิตเหรียญขึ้นใช้เองโดยผู้นำชาวท้องถิ่นสำหรับเหรียญที่มีจารึกเท่าที่พบในขณะนี้ เป็น
เหรียญของกษัตริย์ยะไข้กษัตริย์รัฐทวารวดีเท่านั้น ส่วนเหรียญที่ไม่มีจารึก โดยเฉพาะเหรียญที่มีสัญลักษณ์รูปสังข์/
ศรี วัต สะ และรู ป พระอาทิ ต ย์ / ศรี วัต สะ ที่ กระจายอยู่ต ามเมื อ งโบราณสมั ย แรกเริ่ม ประวั ติ ศ าสตร์ในเอเชี ย
ตะวัน ออกเฉียงใต้ ซึ่ง เป็ น กลุ่มเมืองที่ได้ รับอิทธิพลวัฒ นธรรมอินเดีย เช่น เมืองออกแก้ ว (เวียตนามใต้) เมือง
โบราณสมัยทวารวดี เมืองโบราณในรัฐมอญ (พม่าตอนใต้) เมืองโบราณในรัฐปยู (พม่าตอนกลาง) นั้น
ได้พบหลักฐานเด่นชัด (ได้พบแม่พิมพ์เหรียญทั้ง 2 แบบ) ว่าเป็น เหรียญที่ผลิตขึ้นโดยกษัตริย์ทวารวดี ซึ่ง
มุง่ เน้นจะหารายได้จากการค้าขายกับชุมชน ภายนอก จึงต้องควบคุมโดยการผลิตเหรียญโลหะมาตรฐานเพื่อใช้เป็น
สื่อกลางในการ ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับรัฐที่ใกล้เคียง โดยได้ขอยืมสัญลักษณ์ของระบบกษัตริย์ ของอินเดียมา
ใช้ สัญลักษณ์อันเป็นมงคลที่สื่อความหมายถึงพระราชอำนาจของกษัตริย์ ความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองของ
รัฐหรืออาณาจักรที่ปกครองโดย พระมหากษัตริย์ผู้สั่งผลิตเหรียญดังกล่าว
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ภาพที่ 10 : เหรียญกษาปณ์สมัยทวารวดี
ข้อ 5 ตราประทับสมัยทวารวดี เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในระดับสถาบันต่างๆ (สถาบันการ ปกครอง
สถาบันศาสนา องค์กรการค้าเอกชน หรือหมู่คณะ) ในสมัยทวารวดีก็ เช่นเดียวกับการใช้ระบบเหรียญกษาปณ์ คือ
ชาวอินเดียได้นำตราประทับของอินเดียมา ใช้เป็นสื่อกลางการติดต่อสื่อสารกับประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่อน ดังได้ พบ ตราประทับ ของอิน เดียและของโรมันในบริเวณเมืองท่าโบราณ เช่น คลองท่อม จังหวัดกระบี่
(ภาคใต้ของไทย) เมืองออกแก้ว (เวียตนามใต้) และในบริเวณเมือง โบราณสมัยทวารวดีหลายแห่ ง โดยจะพบมาก
บริเวณเมืองนครปฐมโบราณ อู่ทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี) เมืองพรหมทิน (จังหวัดลพบุรี) และเมืองจันเสน (จังหวัด
นครสวรรค์) ต่อมาผู้นำชุมชนชาวพื้นเมืองได้ ผลิตตราประทับขึ้นใช้เองและใช้สัญลักษณ์ ที่สื่อความหมายในกลุ่ม
ชาวพื้นเมือง

ภาพที่ 11 : ตราประทับดิบเผา
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ข้อ 6 ท้าวกุเวรและคชลักษณมี(ดินเผา)เครื่องรางสำหรับพ่อค้าที่พบมากเป็นแผ่นพิมพ์ดินเผาหน้าเดียวหรือสอง
หน้าทำเป็นรูปพระศรีลักษณ์มี หรือ คชลักษณมีและท้าวกุเวร ซึ่งเป็นรูปแบบ เครื่องรางที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน
อิดเดีย สมัย ราชวงศ์คุป ตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-11) เนื่องจากเทพีลั กษมีได้ รับการยกย่องให้ เป็นเทพี ผู้ส ามารค
ประทานความร่ำรวย อันเนื่องมาจากการค้าได้ ส่วนเทพกุเวรนั้น ได้รับยกย่องบูชาจากพวกพ่อค้า ซึ่งหวัง ความ
ร่ำรวยจากการค้าเช่นกัน

ภาพที่ 12 : รูปท้าวกุเวรและคชลักษณมี(ดินเผา)
ข้อ 7 ธรรมจักรกับกวางหมอบ สูง 75 ซม ได้จากจังหวัดนครปฐมปัจจุบันอยู่ที่พิพิธพันธ์สถานแห่งชาติ- ชาวพุทธ
ในรั ฐ ทวารวดี ไม่ เพี ย งแต่ ส ร้ า งสถูป (เจดี ย์ ) มหาสถู ป จำนวนมาก แต่ ยั งสร้า งพุ ท ธรู ป จำนวนมาก ธรรมจัก ร
พระพิมพ์ สถูปจำลอง และบางครั้งมีการ จารึกหลักธรรมในพุทธศาสนาอีกด้วย

ภาพที่ 13 : ธรรมจักรกับกวางหมอบ
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ข้อ 8 พระพุทธรูปสำริด พบที่ เมืองอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
คติความเชื่อของชาวทวารวดี
แม้ว่าชาวทวารวดีส่วนใหญ่จะเป็นพุทธมามกะแต่มีหลักฐานว่าศาสนา พราหมณ์ได้เจริญรุ่งเรือง อยู่ด้วย
เนื่องจากกษัตริย์จะต้องมีพราหมณ์เป็นที่ปรึกษาและ เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในราชสำนัก
- อิทธิพลนิกายเถรวาทและมหาสังฆิกะจากอินเดียภาคใต้บริเวณลุ่ม แม่น้ำกฤษณา – โคทาวรีในสมัยราชวงศ์อิกษ
วากู (พุทธศตวรรษที่ 8-10)
- อิท ธิพ ลนิ กายสางมิติย ะจากอาณาจั กรวัล ภี (ภาคตะวัน ออกของ อิน เดี ยในสมั ยคุป ตะและหลั งคุป ตะ พุ ท ธ
ศตวรรษที่ 9-11)
- อิ ท ธิ พ ลนิ ก ายมหายาน จากอิ น เดี ย ภ าคเหนื อ และแคว้ น แดคข่ า นในสมั ย คุ ป ตะและห ลั ง คุ ป ตะ
- อิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายานตันตระจากอินเดียภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ พุทธศาสนานิกายเถรวาท (มี
อิทธิพลของนิกายมหาสังฆิกะ) ซึ่งใช้ พระไตรปิฎกภาษาบาลีจากศูนย์กลางพุทธศาสนาในลุ่มแม่น้ำกฤษณา-โคทาวี
ซึ่งมี ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนาคารชุนโกณฑะ (พุทธศตวรรษที่ 8 - 10) ได้เข้ามาประดิษฐานใน รัฐทวารวดีโดยพบ
หลักฐานที่ เมืองอูท่ อง

ภาพที่ 14 : พระพุทธรูปสำริด
ข้อ 9 เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับสมัยทวารวดี เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับของประชากรชาว
ทวารวดีส่วนใหญ่ จะสืบต่อรูปแบบนิยมของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (ยุคเหล็ก) อย่างไรก็ ตามพบว่า
ชาวอินเดียได้นำข้าวของเครื่องใช้แบบที่ เคยใช้ในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง เข้ามาใช้ในบริเวณที่พวกตนเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานอยู่ ตั้งแต่ช่วงสมัยอินโด-โรมัน (พุทธศตวรรษที่ 5-9) สืบต่อมาจนถึงสมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-11)
และบางแบบได้มี การผลิตเลียนแบบขึ้นใช้โดยชาวพื้นเมืองสืบต่อมา เท่ าที่ พบจากการขุดค้นชั้นวัฒนธรรม ของ
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ชุมชนสมัยทวารวดีนั้นมีเบี้ยดินเผา ซึ่งน่าจะใช้เป็นอุปกรณ์กีฬา แผ่นดินเผาสำหรับ ขัดผิว (ใช้แทนสบู่) แท่งหินบด
และหินบดที่ใช้บดเมล็ดพืช

ภาพที่ 15 : เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับสมัยทวารวดี
ข้อ 10 รูป แบบเครื่ องดนตรีที่ พ บในเมืองสมัยทวารวดี ประติมากรรมแสดงภาพนักดนตรีส ตรี 5 คนกำลั ง
บรรเลงดนตรี ค้นพบที่เมืองโบราณคูบัว จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
กรุงเทพฯ ภาพปูนปั้นนักดนตรีสตรี5 คนกำลังบรรเลงดนตรีบ่งบอกถึงลักษณะดนตรีนักดนตรี ทั้ง 5 นาง คนขวา
สุดนั้นไม่ปรากฏเครื่องดนตรีชัดเจน สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกรับประเภทหนึ่ง คนถัดมาอยู่ใน ท่าเท่าแขนไม่มีเครื่อง
ดนตรีน่าจะเป็นผู้ขับร้อง ตรงกลางภาพดีดเครื่องสายลักษณะคล้าย พิณห้าสาย ตรงกับพิณของอินเดียที่เรียกว่า
กัจฉะปิคนที่สองจากซ้ายมือถือเครื่องตีน่าจะเป็นฉิ่ง ให้จังหวะ และคนซ้ายสุดดีดเครื่องลายประเภทพิณน้ำเต้ า
ประติมากรรมชุดนี้ยังแสดง รายละเอียดการแต่งกายของสตรีในสมัยทวารวดีร่างกายท่อนบนมีผ้าแพรขนาดเล็ก
พาดระหว่าง บ่าทั้งสองข้าง ท่อนล่างนุ่งผ้าคล้ายโสร่งหรือผ้าถุง

ภาพที่ 16 : รูปแบบเครื่องดนตรีที่พบในเมืองสมัยทวารวดี
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5. คณะกรรมการ/คณะทำงานของพิพิธภัณฑ์(มีใครเป็นคณะกรรมการและฝ้ายไหนบ้าง)

ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
บุคลากรศูนย์วัฒนธรรม

อาจารย์โสภิณ ทวีพงศากร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

อาจารย์สุจิรา สุขวัฒน์
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อาจารย์วิศิษฏ์ แก้วเอี่ยม
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6.ผลงานโดดเด่นของพิพิธภัณฑ์
ธรรมจักรกับกวางหมอบ สูง 75 ซม ได้จากจังหวัดนครปฐมปัจจุบันอยู่ที่พิพิธพันธ์สถานแห่งชาติ
-ชาวพุทธในรัฐทวารวดีไม่เพียงแต่สร้างสถูป (เจดีย์) มหาสถูปจำนวนมาก แต่ยังสร้างพุทธรูปจำนวนมาก ธรรมจักร
พระพิมพ์ สถูปจำลอง และบางครั้งมีการ จารึกหลักธรรมในพุทธศาสนาอีกด้วย

ภาพที่ 17 : ธรรมจักรกับกวางหมอบ
7. สภาพปัจจุบันของพิพิธภัณฑ์

ภาพที่ 18 : อาคารศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม
ที่มาของแบบอาคาร
รูปลักษณะของอาคารศูนย์วัฒ นธรรมอำเภอเมืองนครปฐมนี้ เป็นแบบทวารวดีประยุกต์ ซึ่งผู้ออกแบบ
อาคารมีแนวคิดที่จะสืบสานอารยธรรมทวารวดีในอดีต กับอารยธรรมไทยปัจจุบันให้ผสานกลมกลืนกันเพื่อใช้เป็น
สถานที่ดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยคริสเตียนจังหวัดนครปฐม ซึ่งบริเวณแถบนี้เคยเป็นแหล่ง
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วัฒนธรรมสำคัญของยุคทวารวดีเก่าก่อน ผู้ออกแบบจึงแต่งเติมรูปลักษณ์ทวารวดีที่สันหลังคาด้วยตัวบราลี เสา
หินสลักตามมุมผนังอาคาร ราวบันไดและซุ้มประตูทางเข้าอย่างสัญจิเจดีย์สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช แต่ลวดลาย
สลักที่ซุ้มประตูแห่งนี้ เป็นภาพแกะสลักที่มีเรื่องราวของความเป็นไทยของคนในยุคนี้ ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เกิ ดความ
แตกต่างไปจากบ้านคนทั่วไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของคนในยุคหน้า
ตัวอาคารเป็นสองชั้น แต่ดูภายนอกเหมือนมีชั้นเดียวแบบเรือนปั้นหยา ผู้ออกแบบจึงยกหลังคาให้สูงขึ้นจากกัน
สาด เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยใต้หลังคาเพื่อขึ้นเป็นชั้นที่สอง ทำให้ เกิดช่องระบายลมเป็นหน้าต่างกระจกมีแสดงสว่าง
ภายในห้ องโดยมิต้องใช้แสงไฟฟ้า ผนังอาคารชั้นล่างมีบานหน้าต่างกระจก เปิดให้ลมผ่านได้ และปิดได้เมื่อ
ต้องการใช้เครื่องปรับ อากาศพร้อมทั้งกัน ฝนสาดและแดดส่องได้ดี พื้นอาคารยกสูงจากพื้นดิน 1 เมตร เพื่ อ
ป้องกันความชื้นและเพิ่มความมั่นคงให้กับตัวอาคารด้วย
พื้นที่อาคาร
อาคารศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐมฯ เป็นอาคารที่มีรูปแบบประยุกต์จากสถาปัตยกรรมตามแบบ
ศิลปะสมัยทวารวดีผสมผสานกับศิลปะการก่อสร้างแบบสมัยใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม
515 ตารางเมตรโดยชั้ นล่างมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 364 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องจัดนิทรรศการ 1 ห้อง
ห้องทำงาน 3 ห้อง ห้องเก็บเอกสาร 1 ห้อง ห้องน้ำชาย 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง และห้องน้ำคนพิการ 1
ห้อง ชั้นบนมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 151 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องประชุมขนาดความจุ 70 ที่นั่ง 1 ห้อง
และห้องควบคุมเสียง 1 ห้อง

ภาพที่ 19 : ภายในอาคารศูนย์วัฒนธรรมฯ
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ภาพที่ 20 : บราลี
เป็นเครื่องตกแต่งสถาปัตยกรรมไทยที่เกี่ยวกับวังและวัด เป็นหัวเม็ดยอดแหลมใช้ครอบตามสันหลังคา
เรียงกันไปตลอดหลังคา ทำด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบ ดีบุก และหินแกะสลัก หรือโลหะอื่น ๆ ก็ได้ที่ไม่เป็น
สนิม พบได้ตามโบราณสถานของขอม และโบราณสถานสมัยทวารวดี ในสมัยอยุธยาพบที่พระที่นั่งสรรญเพชร
ปราสาท บราลีนี้ มีประโยชน์เพื่อป้องกันนกอีแร้งมาเกาะ เพราะนกอีแร้งเป็นนกที่ไม่เป็นมงคลเพราะบริโภค
ซากศพ ดังนั้นอาคารที่เป็นมงคลจึงต้องมี บราลีเนื่องจากบราลีมียอดแหลมทำให้นกอีแร้งไม่สามารถเกาะได้บราลี
ของศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียน ดัดแปลงตัวบราลีให้แปลกใหม่ต่างจากโบราณ
เพื่อให้เข้ากับรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบทวารวดีประยุกต์เท่านั้น ซึ่งช่วยลดความรู้สึกของหลังคาให้ดู ไม่สูง
เกินไป มีความลงตัว เหมาะกับสัดส่วนดีขึ้น

ภาพที่ 21 : ราวบันไดลิ้นสิงห์
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สิงห์เป็นสัตว์ที่เป็นเครื่องหมายแสดงถึงพระพุทธเจ้าศรีศากยมุนี ที่มีเชื้อสายของราชวงศ์ศากยะ สิงห์
เป็นสัตว์ที่มีอำนาจและกำลัง ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้พิทักษ์และความดี การแลบลิ้น ออกมาเป็นราวบันไดจึงเป็น
การแสดงอำนาจ คุ้มครองคนที่เข้าไปในอาคารนี้ ตามคติของยุคทวารวดี

ภาพที่ 22 : เสามุมอาคาร
เสามุมอาคารมีทั้งหมด 8 ต้น เป็นเสาแปดเหลี่ยมตกแต่งด้วยดอกบัวบานอันเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์
ในพระพุทธศาสนายุ คทวารวดีที่น่ าจะปรากฏตามอาคารซึ่งเป็นโบราณสถานของเมืองทวารวดีนี้เมื่อ 2 พันปี
มาแล้ว เสาชุดนี้หล่อด้วยปูนแล้วพ่นทรายให้ดูเหมือนเสาหินทรายสลักครั้งอดีต

ภาพที่ 23 : เสาดอกบัวบาน
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ดอกบัวบานเป็นฐานรองรับพระพุทธเจ้าตอนประสูติ พระพุทธเจ้าจะประทับบนดอกบัวบานเสมอ ดังนั้น
อาคารในพุทธศาสนาจึงมักตกแต่งหัวเสาและฐานอาคารด้วยดอกบัว ซึ่งเป็นคตินิยมตั้งแต่สมัยทวารวดีจนถึง
ปัจจุบัน

ภาพที่ 24 : ซุ้มประตู
รูปแบบซุ้มประตูประยุกต์มาจากซุ้มประตูทางเข้าของสาญจิเจดีย์ สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดีย
อันเป็นพัฒนาการของศิลปะทวารวดีในประเทศไทย

ภาพที่ 25 : ลวดลายของซุ้มประตู
ลวดลายของซุ้มประตูทางเข้าศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยคริสเตียน บอกเล่าถึงเรื่องราวส่วนหนึ่งของพืช
พันธุ์ไม้ ผลไม้ สัตว์ และสังคมไทยซึ่งปรากฏที่นครปฐมในยุคพุทธศตวรรษที่ 26 (พ.ศ.2500 – 2600)
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ภาพที่ 26 : ภาพปูนปั้นปะตูทางเข้า
ภาพปูนปั้นบริเวณประตูทางเข้ าอาคารศูนย์วัฒนธรรมฯ เป็นภาพจำลองลักษณะ และการแต่งกายของ
ชายและหญิงสมัยทวารวดี ซึ่งลักษณะการแต่งกายนี้ได้ถอดแบบมาจากศิลปะปูนปั้นรูปคนสมัยทวารวดีที่ขุดพบที่
บริเวณจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี และสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการแต่งกายของคนในสมัยนั้น
โดยอาจารย์ธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ได้จำลองภาพการแต่งกายดังกล่าวไว้

ภาพที่ 27 : ปูนปั้นบนผนังด้านหลังอาคาร
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ภาพปูนปั้นบนผนังด้านหลังอาคารศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองนครปฐมฯ เป็นภาพพระเยซูคริสต์กับฝูง
แกะ ซึ่งเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงพระเมตตาขององค์พระเยซูต่ดสรรพสัตว์ ภาพเยซูคริสนี้ แสดงถึงความเชื่อ
ของชาวคริสเตียน ที่อยู่ร่วมกับชาวพุทธอย่างสันติสุข และมีจุดหมายที่จะสร้างสันติสุขและคุณความดีให้เกิดแก่
โลกมนุษย์ร่วมกัน

ภาพที่ 28 : ภาพสลักหินทราย
ภาพสลั ก หิ น ทรายประดั บ โคนเสาซุ้ ม ประตู ท างเข้ า อาคารศู น ย์ วั ฒ นธรรมอำเภอเมื อ งนครปฐมฯ
มหาวิทยาลัยคริสเตียนต้นละ 3 ภาพ
... ภาพต่างๆ ที่ประดับโคนเสาซุ้มประตูทางเข้าอาคารศูนย์วัฒนธรรมฯ นี้ เป็นการบันทึกเหตุการณ์ในอดีตและ
ปัจจุบันของสังคมไทยบางส่วนไว้
... ตัวอย่างภาพที่แสดงนี้ เป็นภาพบันทึกถึงอาชีพการทำนาข้าวและการนำข้าวเปลือกมาตำเป็นข้าวสาร แล้วหุง
ให้สุกด้วยเตาฟืนและหม้อดินเผา อันเป็นวิถีชีวิตของชาวชนบทไทยในอดีตที่ย้อนหลังไปประมาณ 50 ปีและภาพ
บันทึกเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมของสังคมในมหาวิทยาลัยคริสเตียนและสังคมเมืองในปัจจุบัน
8. ปัญหาความต้องการของพิพิธภัณฑ์
ศูน ย์วัฒ นธรรมอำเภอเมืองนครปฐม มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีความต้องการในเรื่องของงบประมาณที่
ภาครัฐจะสนับสนุน เพราะศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้เป็นของเอกชน จึงทำงานตามกำลังที่มีถ้ามีงบประมาณจากภาครัฐ
มาช่วยจำทำให้งานีคุณภาพมากกว่านี้
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9. การเปิด-ปิด
วันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่ 08:00 – 17:00 น.
10. การติดต่อ
ที่อยู่มหาวิทยาลัยคริสเตียน 144 หมู่ 7 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
เบอร์โทร 034-388-555ต่อ 3145
เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/AdmissionCUT
11. ข้อมูล/ข้อสังเกต อื่นๆ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยคริสเตียน ซึ่งบุคลากรที่ดูแลศูนย์วัฒนธรรมขึ้นตรงกับกอง
พัฒ นานั กศึกษาในมหาวิท ยาลั ย คริส เตีย นและผู้ ที่ดูแลศูนย์วัฒ นธรรมในปัจจุบันมี 2ท่ านได้แก่ อาจารย์สุ จิรา
สุขวัฒน์ และ อาจารย์วิศิษฏ์ แก้วเอี่ยม ซึ่งอีก2ท่านจะไม่ค่อยได้เข้ามาดูแลเท่าไหร่นักเนื่องจากสถานการณ์โควิด
ในช่วงนี้
ผู้ให้ข้อมูล(ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์) ชื่อ อาจารย์วิศิษฏ์ แก้วเอี่ยม เบอร์โทร 084-354-6554
ผู้สำรวจ/สัมภาษณ์ ชื่อ พงษ์สิทธิ์ ศรีใย เบอร์โทร 062-520-4030
อ้างอิง
https://www.google.com/maps/place/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%
E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3
%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%A
D%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8
%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1+%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%
B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0
%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%80%E
0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/@13.7054186,100.0741358,17z/data
=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x30e2dd2b5ccdf8a1:0x79f3113a0a9e111b!8m2!3d13.7054186
!4d100.0763245
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